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RESUMO 

 
 
MATOS, Lígia Neres. Validação clínica do diagnóstico de enfermagem (de) débito 
cardíaco diminuído (DCD) em pacientes com insuficiência cardíaca. Rio de Janeiro, 2014. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
 
O desafio de uma prática baseada em evidência na saúde e que promove força na acurácia 

depende de bases que possam ser sustentadas em achados de pesquisa e não na familiaridade e 

experiência do clínico.  A base do sistema de classificação diagnóstica é dependente do 

processo de validação. Neste sentido, este estudo tem como objetivos: Identificar a acurácia e 

valor de teste diagnóstico das características definidoras para o diagnóstico de enfermagem de 

Débito Cardíaco Diminuído em pacientes com insuficiência cardíaca e verificar a acurácia e 

valor de teste-diagnóstico das características definidoras com maior poder de predição das 

alterações no índice cardíaco em pacientes com insuficiência cardíaca. Método: Estudo 

transversal. A população-alvo do estudo se constituiu de pacientes adultos com Insuficiência 

Cardíaca em avaliação para o transplante cardíaco. A amostra foi composta por 17 pacientes 

adultos internados na Unidade de Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco de um 

hospital terciário da cidade do Rio de Janeiro, de maio de 2013 a maio de 2014. Foram 

incluídos no estudo 17 pacientes maiores de 18 anos, portadores de Insuficiência Cardíaca 

avançada, classes funcionais III ou IV (NYHA), com tratamento clínico e optimização 

farmacológica e não farmacológica máxima, submetidos ao cateterismo cardíaco direito 

(CCD) com a utilização de cateter de artéria pulmonar Swan Ganz, direcionado por fluxo e 

com mensuração de débito cardíaco contínuo pelo Monitor Vigillance®. No presente estudo o 

débito cardíaco diminuído (desfecho) foi expresso na mensuração do Índice Cardíaco (MIC) ≤ 

2,5 l/min/m2. Quatro enfermeiras foram convidadas a participar do estudo na qualidade de 

peritas. Resultados: Dos 19 pacientes selecionados, 17 preencheram os critérios de inclusão 

do estudo e 02 foram excluídos por estarem em uso de inotrópico. Dos 17 pacientes, 14 

(82,3%) apresentaram um baixo índice cardíaco (MIC ≤ 2,5 l/min/m2) quando avaliados 

hemodinamicamente através do cateter de artéria pulmonar. Distensão de veia jugular e 

alteração no ECG foram às características definidoras que alcançaram valores de eficiência 

satisfatórios indicando valor de acurácia para o diagnóstico de débito cardíaco diminuído na 

amostra. Os valores de curva ROC hierarquizam o valor dos principais indicadores clínicos na 

seguinte ordem: distensão de veia jugular, alteração do ECG, bradicardia, mudança na cor da 

pele e crepitações. Na amostra, o valor de ROC menor do que 0,50 dos sons B3 indicou 
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nenhum valor para o indicador como medida de teste-diagnóstico.  Concluiu-se que a acurácia 

dos peritos em realizar o diagnóstico de débito cardíaco diminuído, entre pacientes com 

Insuficiência Cardíaca foi elevada.  Neste estudo, a presença de 4 (quatro) ou mais 

características definidoras foi fortemente relacionada com a presença de diagnóstico de débito 

cardíaco diminuído o que foi corroborado pelo valor do baixo índice cardíaco.  

Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Débito cardíaco diminuído. Insuficiência 

cardíaca.  
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 ABSTRACT 

 
 
MATOS, Lígia Neres. Clinical validation of decreased cardiac output nursing diagnosis 

(DCD) in patients with heart failure. Rio de Janeiro, 2014. Dissertation (Master Degree in 

Nursing) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2014. 

 

The challenge of an evidence-based practice in health and that promotes strength in 

accuracy depends on bases that can be sustained on research findings and not in the clinician´s 

familiarity and experience. The basis of the diagnostic classification system is dependent on 

the validation process. Thus, this study has as objectives: Identify the accuracy and diagnostic 

test value of the defining characteristics for the nursing diagnosis of Decreased Cardiac 

Output in patients with heart failure and verify the accuracy and diagnostic test value of the 

defining characteristics with greatest predictive power of changes in cardiac index in patients 

with heart failure. Method: Cross-sectional study. The target population consisted of adult 

patients with heart failure in evaluation for heart transplant. The sample consisted of 17 adult 

patients hospitalized in the Heart Failure and Heart Transplantation Unit of a tertiary hospital 

in the city of Rio de Janeiro, from May 2013 to May 2014. Seventeen patients older than 18 

years, with advanced Heart Failure, functional class III or IV (NYHA), with clinical treatment 

and pharmacological optimization and not maximum pharmacological, submitted to right 

heart catheterization (CCD) using  pulmonary artery Swan Ganz catheter, directed by flow 

and measurement of continuous cardiac output by Vigillance® Monitor were included in the 

study. In the present study, the decreased cardiac output (outcome) was expressed in the 

measurement of the Cardiac Index (MCI) ≤ 2.5 L / min / m2. Four nurses were invited to 

participate in the study as experts. Results: Of the 19 selected clients, 17 met the study 

inclusion criteria and 02 were excluded because they were in use of inotropic. Of the 17 

clients, 14 (82.3%) presented a low cardiac index (MIC ≤ 2.5 l/min/m2) when assessed 

hemodynamically through the pulmonary artery catheter. Distensão de veia jugular e alteração 

no ECG foram às carac Results: Of the 19 selected customers, 17 met the inclusion criteria of 

the study and 02 were excluded because they were in use of inotropic. Of the 17 patients, 14 

(82.3%) had a low cardiac index (MIC ≤ 2.5 L / min / m2) when assessed hemodynamically 

through the pulmonary artery catheter. Disengagement of the jugular vein and ECG changes 

were the defining characteristics that achieved satisfactory efficiency values indicating 
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accurate value for the diagnosis of cardiac the main clinical indicators in the following order: 

disengagement of the jugular vein, ECG alteration, bradycardia, change in skin color and 

crackles. In the sample, the ROC value lower than 0.50 sounds B3 indicated no value for the 

indicator as diagnostic-test measure. It was concluded that the accuracy of experts to perform 

the decreased cardiac output, among patients with Heart Failure was high. In this study, the 

presence of four or more defining characteristics was strongly correlated with the presence of 

reduced diagnosis which was corroborated by low cardiac index value. 

Key words: Nursing diagnosis. Decreased cardiac output. Heart failure.  
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RESUMEN 

 
 
MATOS, Lígia Neres. La validación clínica de gasto cardíaco disminuido (GCD) en 
pacientes con insuficiencia cardiaca. Rio de Janeiro, 2014. Disertación (Máster Grado en 
Enfermería) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2014. 
  

El desafío de una práctica basada en evidencia en la salud y que promueve fuerza en la 

exactitud depende de bases que pueden ser sostenidas en hallados de pesquisa  y no en 

conocimiento y experiencia del clínico.  La base del sistema de clasificación diagnóstica 

depende del proceso de validación. En este sentido, este estudio tiene como objetivos: 

Identificar la exactitud y valor de teste diagnóstico de las características definidoras para el 

diagnóstico de enfermería de Gasto Cardíaco Disminuido en pacientes con insuficiencia 

cardiaca y verificar la exactitud  y valor de teste-diagnóstico de las características definidoras 

con mayor poder de predicción de las alteraciones en el índice cardíaco en pacientes con 

insuficiencia cardiaca. Método: Estudio transversal. La población objetivo del estudio 

consistió en pacientes adultos con IC en evaluación para el transplante de corazón. La muestra 

consistió en 17 pacientes adultos internados en el Unidad de Insuficiencia Cardiaca e 

Transplante de Corazón de un hospital terciario de la ciudad del Rio de Janeiro, de mayo de 

2013 hasta mayo de 2014. Fueron incluidos en el estudio 17 pacientes mayores de 18 años, 

portadores de Insuficiencia Cardiaca avanzada, clases funcionales III o IV (NYHA), con 

tratamiento clínico  y optimización farmacológica e no farmacológica máxima, sometidos al 

cateterismo cardíaco derecho (CCD) con la utilización de catéter de arteria pulmonar Swan 

Ganz, dirigido por flujo y con mensuración de débito cardíaco continuo por el Monitor 

Vigillance®. En el presente estudio el débito cardíaco disminuido (desenlace) fue expreso en 

la mensuración del Índice Cardiaco (MIC) ≤ 2,5 l/min./m2. Cuatro enfermeras fueron 

envidadas a participar del estudio en la calidad de peritas. Resultados: De los 19 pacientes 

seleccionados, 17 cumplieron los criterios de inclusión del estudio y 02 fueron excluidos por 

estar en uso de inotropico. De los 17 pacientes, 14 (82,3%) presentaron un bajo índice 

cardiaco (MIC ≤ 2,5 l/min./m2) cuando avaluados hemodinamicamente a través del catéter de 

arteria pulmonar. Distensión de vena yugular y alteración en el ECG fueron las características 

definidoras que alcanzaron valores de eficiencia satisfactorios indicando valor de exactitud 

para el diagnóstico de debito cardíaco disminuido en la muestra. Los valores de curva ROC 

jerarquizan el valor de los principales indicadores clínicos en la siguiente orden: distensión de 

vena yugular, alteración del ECG, bradicardia, mudanza en el color de la piel y crepitaciones. 
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En la muestra, el valor de ROC menor que 0,50 de los sonidos B3 indicó ningún valor para el 

indicador como medida de teste diagnóstico.  Se concluyó que la exactitud de los expertos en 

llevar a cabo el diagnóstico de gasto cardíaco disminuido, entre pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca fue elevada.  En este estudio, la presencia de 4 (cuatro) o más características 

definidoras fue fuertemente relacionada con la presencia de diagnóstico de gasto cardíaco 

disminuido lo que fue corroborado por el valor del bajo índice cardíaco.  

Palabras clave: Diagnóstico de enfermería. Gasto cardíaco disminuido. Insuficiencia cardiaca.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Embora alguns estudos de correspondência das características definidoras (CD) do 

diagnóstico de enfermagem com o débito cardíaco diminuído (DCD) já tenham sido 

conduzidos na população com insuficiência cardíaca (MIRANDA et al, 2003; MATOS et al 

2012), a corroboração da presença das CD do débito cardíaco diminuído com o valor do 

débito cardíaco, obtido pelo método “padrão-ouro” – cateter de artéria pulmonar ainda é 

pouco explorado na literatura. 

O interesse em realizar este estudo se deu durante o desenvolvimento de uma pesquisa 

anterior realizada pela pesquisadora a qual resultou no Trabalho de Conclusão de seu Curso 

de Residência de Enfermagem em Cardiologia e que teve como objetivo identificar as CD do 

diagnóstico de enfermagem de DCD, da Taxonomia North American Nursing Diagnosis 

Association- Internacional (NANDA-I) mais prevalente em pacientes com insuficiência 

cardíaca.  

O referido estudo foi conduzido em pacientes submetidos à avaliação hemodinâmica 

com cateter de artéria pulmonar – Swan Ganz, cujos valores do índice cardíaco foram 

utilizados para a análise do poder de predição das características definidoras descritas 

previamente à avaliação hemodinâmica. 

Ao final, o estudo demonstrou frequências mais elevadas para a maioria das 

características definidoras apontadas pela NANDA – I, em indivíduos com índice cardíaco 

diminuído. Neste sentido, houve recomendação por parte dos pesquisadores para a realização 

de outro estudo que pudesse incluir a análise de peritos no diagnóstico de enfermagem de 

DCD, de modo a aumentar a acurácia dos resultados, corroborando a necessidade de 

aproximar o cotidiano da avaliação de enfermagem do refinamento da classificação 

diagnóstica.  

 

1.1 O CONTEXTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
 
 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica classicamente conceituada como 

incapacidade de o coração manter débito cardíaco necessário a uma perfusão tissular 

adequada (BRAUNWALD, 2008). 

Em 2013 as associações American College of Cardiology  e American Heart Association - 

AHA/ACCF  (2013)  publicaram diretrizes definindo a IC como uma síndrome clínica 
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complexa, que pode resultar de uma desordem estrutural ou funcional cardíaca 

comprometendo o enchimento ou ejeção ventricular.  

 Diferentes critérios para determinação da presença de IC têm sido propostos em todo o 

mundo, incluindo: Critérios de Framingham, Boston, Gotthenburg e os Critérios da European 

Society of Cardiology. Cada um destes possui uma característica particular, mas todos 

utilizam indicadores de sintomas, pressões elevadas de enchimento e dados da história clínica, 

exame físico e raios X (HUNT, 2010). 

 Alguns estudos reportam a necessidade de investigação da classificação da IC em  

sistólica ou diastólica (FONAROW et al, 2007 e  OWAN et al; 2006).  Neste sentido, no 

momento em que o diagnóstico desta síndrome é estabelecido deve-se investigar a função 

ventricular para entender a fisiologia da IC de cada paciente.  

 A presença e severidade da IC podem ser avaliadas mediante as classificações 

descritas pela ACCF/AHA e pela New York Heart Association (NYHA). A primeira enfatiza 

o desenvolvimento e progressão da doença enquanto a segunda classifica segundo a 

capacidade de realizar as atividades correlacionando com o status sintomático do paciente, 

ambas as classificações são recomendadas pela ACCF/AHA (2013). 

 Segundo a ACCF/AHA (2013), nos Estados Unidos, a incidência da IC tem se 

mantido alta com mais de 650.000 mil novos casos diagnosticados anualmente. Entre os 

indivíduos com 65 a 69 anos a incidência é estimada em aproximadamente 20 a cada mil 

americanos nesta faixa etária. Já entre aqueles com idade superior a 85 anos a incidência pode 

chegar a 80 casos em cada mil indivíduos.  

  Atrelado ao aumento da expectativa de vida, a IC tem sido uma das causas mais 

frequentes de hospitalização na população com idade superior a 65 anos ou mais, e 

aproximadamente 5,1 milhões de americanos já possuem manifestações clínicas de IC (GO et 

al, 2013)  

 Em estudo retrospectivo desenvolvido no serviço de Insuficiência Cardíaca e 

Transplante Cardíaco do Instituto Nacional de Cardiologia/MS em 2009 com 38 pacientes 

portadores de IC e em avaliação para transplante cardíaco, MATOS e colaboradores (2012) 

evidenciaram que 71% destes pacientes eram do sexo feminino, de cor branca (60, 5%), com 

média de idade de 47 anos. E, corroborando os dados da literatura, a maior prevalência foi de 

cardiomiopatia dilatada idiopática (31,6%), isquêmica (28,9%) e Chagásica (18,4%).  
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 Segundo Mesquita (2004), apesar dos avanços na prevenção e tratamento das doenças 

cardíacas que, por sua vez contribuíram para a redução da mortalidade cardiovascular, em 

muitos países ocidentais, a IC vem aumentando sua incidência e prevalência. 

A sobrevida dos pacientes portadores de IC tem sido estimada em 50% para pacientes 

com 5 (cinco) anos de estabelecimento do diagnóstico, e a disfunção ventricular está 

associada com aumento do risco de morte súbita nesta população. Um dado preocupante é a 

baixa sobrevida após o diagnóstico, sendo esta de 1,7 a 3,2 anos para homens e mulheres 

respectivamente, como descreve Roger (2010). 

Paralelamente à elevada prevalência das taxas de internação e mortalidade por IC, as 

clínicas destinadas ao atendimento dos portadores dessa doença vêm suscitando a mudança de 

paradigma do tratamento, que antes era focado no uso dos fármacos e agora é norteado por 

práticas multidisciplinares com vistas à melhora da qualidade de vida, redução de reinternação 

e envolvimento de profissionais especializados para atendimento dessa população. 

 
1.2 PROBLEMA DO ESTUDO  
 

 As intervenções de enfermagem no cuidado ao paciente com IC devem ser 

direcionadas mediante a aplicação do Processo de Enfermagem (PE) aliado à utilização de 

uma linguagem padronizada que favoreça a organização do pensamento crítico e raciocínio 

diagnóstico. 

Considerando a condição da insuficiência cardíaca, as consequências da diminuição do 

débito cardíaco são ocorrências frequentes e de relevância para os enfermeiros que lidam com 

pacientes em unidades de tratamento cardiovascular. 

A mensuração do débito cardíaco com a utilização do cateter de artéria pulmonar 

(Swan Ganz) abre a possibilidade de admitir como hipótese para este estudo que as 

características definidoras, obtidos pelo cateter de Swan Ganz, têm maior poder de predição 

do débito cardíaco diminuído comparado às características obtidas pelo exame clínico, uma 

vez que estas podem expressar mais de um diagnóstico de enfermagem, dificultando o 

estabelecimento do diagnóstico com alto grau de acurácia.  

Usar exclusivamente a medição do débito cardíaco ou do índice cardíaco para definir o 

diagnóstico de enfermagem esvazia a aplicação do fenômeno diagnosticado, visto que na 

prática de enfermagem nem sempre será apropriado monitorar os parâmetros de débito, e 

ainda mais, o foco de avaliação da enfermagem pode estar voltado para as manifestações 

decorrentes do atendimento insuficiente das demandas metabólicas. Por outro lado, não 
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parece ser suficiente pautar-se na definição abrangente de quantidade insuficiente de sangue 

para atender às demandas metabólicas corporais, há que possuir indicadores clínicos mais 

específicos para diagnosticar. 

Quando reunidas, as demandas da prática de cuidar com as necessidades de 

delimitação do objeto diagnóstico se apresentam como um desafio. Considerando a prática 

profissional historicamente construída, os enfermeiros interpretam comumente os dados dos 

seus pacientes de modo a agir em achados ligados aos dados, independente de que venham ou 

não  a ser interpretados como um diagnóstico de enfermagem (LEVIN et al, 2004).  

 O problema da presente pesquisa buscou relacionar ambas as perspectivas, quais 

sejam, a objetividade da medida por equipamento e a competência humana de interpretar 

dados, e delas extrair a possibilidade de investigação. 

Assim, é possível estabelecer como problema de pesquisa: Quais características 

definidoras do débito cardíaco diminuído da NANDA –I têm adequadas medidas de acurácia 

quando relacionadas ao desfecho de índice cardíaco diminuído (IC ≤ 2,5 l/min/m2)? 

De certo modo, o enfermeiro busca a ação tendo por base a manifestação de achados 

que dependem de sua experiência profissional. Tal comportamento muitas vezes acelera ao 

máximo o processo de julgamento clínico que possui um caráter analítico, interpretativo e 

inferencial, trazendo riscos para acurácia. 

 Contrapondo-se a esta tendência profissional, caminha o desafio de uma prática 

baseada em evidência na saúde e que coloca força na acurácia dependente de bases que 

possam ser sustentadas em achados de pesquisa e não na familiaridade e experiência do 

clínico.  

A base do sistema de classificação diagnóstica depende do processo de validação. A 

validade de um diagnóstico de enfermagem refere-se ao grau em que representa a verdadeira 

condição, no cliente (indivíduo, família, comunidade), que requer intervenção de enfermagem 

(CAMPOS et al, 2008, p.236). 

A validação depende da determinação de elementos fundamentais como a verificação 

da sensibilidade, da especificidade e do valor preditivo dos indicadores clínicos 

(características definidoras) de um diagnóstico de enfermagem. 

Na condição de débito cardíaco diminuído em pacientes candidatos a transplante 

cardíaco encontra-se presente uma situação particular que contribui com a possibilidade de 

validação dos indicadores clínicos (características definidoras) que é a possibilidade de 

realizar a mensuração direta do débito cardíaco. 
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1.3  OBJETO DO ESTUDO 

A acurácia e o valor preditivo das características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem de Débito Cardíaco Diminuído da NANDA – I e seu valor preditivo para 

alterações no índice cardíaco obtido pelo cateter de artéria pulmonar. 

1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo Geral: 

Validar as características definidoras para o diagnóstico de enfermagem de Débito 

Cardíaco Diminuído estabelecido pela avaliação clínica dos peritos e estimar seu valor de 

predição nas alterações do índice cardíaco obtido pelo cateter de artéria pulmonar. 

 

 Objetivos específicos:  

Identificar a acurácia e valor de teste diagnóstico das características definidoras para o 

diagnóstico de enfermagem de Débito Cardíaco Diminuído em pacientes com insuficiência 

cardíaca. 

Verificar a acurácia e valor de teste diagnóstico das características definidoras com 

maior poder de predição das alterações no índice cardíaco em pacientes com insuficiência 

cardíaca. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

Autores como Fehring (1987) e Chaves (2008) sugerem a realização de estudos de 

validação de diagnóstico de enfermagem no contexto da prática clinica para o 

desenvolvimento do raciocínio clínico e a avaliação da sua aplicabilidade à beira do leito. 

Neste sentido, uma vez que se possa corroborar a identificação das CD, pelo método 

não invasivo, realizado no exame clínico, com o achado do débito cardíaco (índice cardíaco), 

obtido pelo cateter de artéria pulmonar, para verificação do debito cardíaco, pode-se 

identificar aquelas que têm maior poder de predição para a presença do débito cardíaco 

diminuído, justificando a realização deste estudo nesta população. Apesar da redução do uso 

do cateter de artéria pulmonar (Swan Ganz), este dispositivo ainda é considerado o método 

“padrão ouro” para a verificação do débito cardíaco, como descreve Flato (2009).  
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O estudo tende a contribuir com o conhecimento associando os fenômenos de 

construção clínica (julgamento diagnóstico) com os de utilização de medidas objetivas (teste 

de medição do débito cardíaco). Os resultados permitirão que se discuta a associação entre um 

fenômeno julgado (construção subjetiva do diagnosticador) e um fenômeno objetivado 

(medida realizada pela tecnologia). 

Do ponto de vista do aprimoramento do corpo de conhecimento referente aos sistemas 

de classificação da prática o estudo este é relevante para demonstrar o valor preditivo de uma 

dada característica definidora, melhorando as possibilidades de inferência diagnóstica. 

Entendendo que o estudo colabora para a validação, reitera-se que ela pode ser a ponte 

de aproximação entre a tendência prática do diagnóstico baseado na experiência do 

enfermeiro e o diagnóstico de enfermagem sustentado pela evidência de pesquisa. Assim, há 

uma contribuição para o refinamento do conjunto de indicadores clínicos que permitam 

predizer a ocorrência ou não de um diagnóstico ampliando a contribuição para que a 

enfermagem faça seu uso na pesquisa e na prática clínica com maior propriedade (CAMPOS, 

2008). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 DÉBITO CARDÍACO  
   

Conforme a definição de Guyton e Hall (2002) o débito cardíaco é considerado a 

quantidade de sangue bombeada pelo coração para a aorta a cada minuto. Essa também 

corresponde à quantidade de sangue que flui pela circulação sendo responsável pelo 

transporte de substância aos tecidos.  Essa medida de fluxo constitui-se em um dos melhores 

parâmetros para aferir a performance cardíaca global.  

O débito cardíaco (DC) corresponde ao produto entre a frequência cardíaca e ao 

volume sistólico (VS). Alterações na frequência cardíaca podem produzir grandes variações 

no débito, constituindo-se em mecanismo hemodinâmico compensatório comum.  

Em situações onde ocorrem taquicardias extremas, o consumo de oxigênio apresenta-

se elevado, a redução no período diastólico produz menor perfusão coronariana, menor força 

contrátil, menor volume sistólico e consequentemente o débito cardíaco diminui 

(BRAUNWALD, 2011).  

O volume sistólico corresponde a três fatores distintos: pré-carga; pós-carga e 

contratilidade. Trata-se da quantidade de sangue ejetada em cada sístole ventricular.  

Há condições crônicas onde o débito cardíaco pode estar aumentado como, por 

exemplo, anemia, derivação arteriovenosa, hipertireoidismo e Beribéri; em todas há 

diminuição da resistência vascular periférica. Com relação às condições que causam débito 

cardíaco anormalmente baixo, destacam-se as anormalidades que fazem com que a eficiência 

de bombeamento do coração fique muito baixa e as que fazem o retorno venoso cair para 

valores muito baixos como, por exemplo: infarto agudo do miocárdio, valvulopatia cardíaca 

grave, miocardite, tamponamento cardíaco e alguns distúrbios metabólicos cardíacos 

(GUYTON; HALL, 2002). 

 

 
2.2.1 A categoria diagnóstica Débito cardíaco diminuído 

 
 

Segundo a Taxonomia da NANDA – I, o diagnóstico de enfermagem (DE) é definido 

como julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade, 

problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. O DE constitui a base para a seleção 
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das intervenções de enfermagem para o alcance dos resultados pelos quais o enfermeiro é 

responsável. 

A presença de sinais e sintomas identificados a partir da avaliação clínica constitui-se 

nas características definidoras (CD) que certificam a presença de um diagnóstico de 

enfermagem (LUNNEY, 2011).  

O enfermeiro por meio do julgamento clínico, das respostas do indivíduo a processos 

vitais reais e potenciais, é capaz de estabelecer um diagnóstico de enfermagem. Desde a 

década de 70 a NANDA I iniciou o processo de classificação dos diagnósticos de enfermagem 

e até os dias atuais estes se encontram em constante aperfeiçoamento. 

Na literatura médica o débito cardíaco diminuído é conceito estabelecido, como um 

sinal e sintoma de uma doença, e na enfermagem, como um diagnóstico, com definição, 

características e fatores relacionados, publicado na NANDA I, em 1975, e revisado em 1996 e 

2000 (SANTOS et al, 2013).  

 Para Souza e colaboradores (2011), na prática clinica, o DE oferece subsídios para o 

enfermeiro planejar, implementar e avaliar a sua assistência pautado no processo de 

enfermagem, tornando-se um veículo de comunicação reconhecido globalmente.  

O diagnóstico de enfermagem débito cardíaco diminuído é definido pela NANDA 

como “Sangue bombeado pelo coração insuficiente para atender às demandas metabólicas 

corporais”. Atualmente, o débito cardíaco diminuído é constituído por seis fatores 

relacionados às 38 CD (NANDA, 2010) 

 As CD para o débito cardíaco diminuído podem ser obtidas por procedimentos 

invasivos ou minimamente invasivos, laboratorial e exame clínico.   

 Os parâmetros do cateter de artéria pulmonar – Swan Ganz fornecem dados 

hemodinâmicos precisos e é considerado o método “padrão-ouro” para determinação das 

pressões de enchimento, pós-carga, índice cardíaco e débito cardíaco contínuo (FLATO, 

2009). No entanto, sabe-se que na prática clinica o uso destes parâmetros invasivos são pouco 

explorados pelos enfermeiros para julgamento clinico do débito cardíaco diminuído. 

 Em estudo retrospectivo com avaliação da predição das CD e índice cardíaco 

diminuído, medido pelo cateter de artéria pulmonar, em pacientes com IC, evidenciou-se 

maior valor preditivo das seguintes características definidoras: terceira bulha e a bradicardia 

(na categoria de evidências não invasivas); resistência vascular pulmonar aumentada, 

resistência vascular sistêmica aumentada, resistência vascular pulmonar diminuída e fração de 

ejeção diminuída na categoria de evidências invasivas (MATOS et al, 2012). 
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 Associada às CD definidas pela NANDA, outras 51 características estiveram 

relacionadas com o DCD como aponta Brandão e colaboradores (2011).  Nesta etapa do 

estudo, de revisão de literatura, destacam-se as características relacionadas à avaliação da 

microcirculação como os níveis de lactato aumentados e diminuição da saturação venosa de 

oxigênio. 

 

2.2 DEFINIÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DO DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM DE DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO  

 
 

A identificação das CD está inteiramente baseada no conhecimento científico da 

fisiopatologia cardiovascular e na clareza das definições conceituais e operacionais de cada 

diagnóstico, principalmente no de débito cardíaco diminuído. Neste sentido, os pesquisadores 

têm direcionado esforços para o aprimoramento e validação do referido diagnóstico e suas CD 

como descrevem os autores Souza e colaboradores (2010) e Santos e colaboradores (2013). 

 
Quadro 1 – Definição das características definidoras do débito cardíaco diminuído (Barth, 2008)  

Característica definidora Definição 

Distensão de veia jugular  Medida que indica a alteração de volume das câmaras cardíacas direitas. 
Deve ser avaliada com o paciente em decúbito dorsal a 45°.  

Edema  Sua avaliação pode ser realizada pela verificação do aumento de peso ou 
através do sinal de cacifo ou de Godet, ou seja, pela compressão da região 
pré-tibial com o polegar, por cerca de 10 segundos e observando se há 
formação de depressão. A profundidade da depressão pode variar de 0/4 a 
4/4, em uma escala de cruzes (-4/4+, + /4+, ++, 4+, +++4/ 4 e ++++/4) 

Dispneia É o termo utilizado para caracterizar uma experiência subjetiva de 
desconforto respiratório que está se compondo de sensações 
qualitativamente distintas, podendo variar de intensidade. Pode ser 
identificada por meio de alterações da frequência respiratória, da utilização 
da musculatura acessória para os movimentos respiratórios e alterações na 
expansibilidade pulmonar. 

Som cardíaco de terceira bulha 
(B3) 

Consiste na ausculta cardíaca de um ruído “adicional” que ocorre no início 
da diástole e é mais audível com o paciente deitado em decúbito lateral 
esquerdo. É auscultado como um galope, causado pelo cadenciamento das 
três bulhas. 

Som cardíaco quarta bulha (B4) A quarta bulha (B4) é um som de baixa frequência, pré-sistólico, 
correspondente à sístole atrial frente a um ventrículo com alteração em 
relaxamento.  

Alteração no eletrocardiograma  Alterações comuns na IC são: sobrecarga de câmara cardíaca, bloqueios 
intraventriculares, arritmias supra ou ventriculares. Podem ser verificadas 
através das leituras obtidas por meio de eletrocardiograma.  

Taquicardia  Frequência cardíaca maior que 100 bpm 

Bradicardia  Frequência cardíaca menor que 60bpm 
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Palpitação  A palpitação é definida como a percepção de batimentos cardíacos 
vigorosos ou rápidos, podendo associar-se a quadros respiratórios ou 
cardiovasculares, e, além disso, associar-se em diferentes graus à 
intolerância à atividade  física. Esta deve ser avaliada por meio de 
entrevista.  

Fadiga  Sensação opressiva apoiada por exaustão e capacidade reduzida para a 
realização de atividades físicas e mentais em níveis habituais. Essa 
mensuração ocorre por meio da estratificação dos pacientes em classes 
funcionais, conforme descrito pela New York Heart Association (NYHA) : 
classe funcional I, II, III e IV.  

Pele Fria e pegajosa A pele fria e pegajosa reflete a vasoconstrição periférica, causando redução 
da temperatura cutânea, acompanhada de sudorese. Ambos são sinais de 
hiperatividade adrenérgica compensatória da redução de contratilidade e 
débito cardíaco.  

Reperfusão capilar periférica 
prolongada 

Esta é uma condição em que o leito ungueal torna-se esbranquiçado, 
retornando à coloração normal em período prolongado. A reperfusão capilar 
periférica é avaliada pela compressão da polpa de um ou mais dígitos, e 
liberando-se posteriormente. O tempo gasto para isso equivale à reperfusão 
capilar periférica, e normalmente não ultrapassa três segundos.  

Pulsos periféricos diminuídos  São determinados por uma complexa interação do coração e sistema arterial 
e venoso. Os pulsos periféricos mostram-se de difícil palpação, exercem 
baixa pressão sobre os dedos e são ocluídos com facilidade quando 
pressionados.  Esta é uma condição que necessita de avaliação durante o 
exame físico por meio da realização da palpação dos pulsos pediosos, 
radiais e braquiais. Para a descrição clássica dos pulsos usa-se uma escala 
de zero a quatro cruzes: 0+ ausência de pulso; 1+pulso quase imperceptível; 
2+ redução moderada de amplitude; 3+ leve redução da amplitude; 4+ 
amplitude normal.  

Murmúrios  São sons fisiológicos de entrada e saída de ar auscultado nos campos 
pulmonares. São avaliados mediante técnica da ausculta pulmonar.  

Mudança na coloração da pele Quando há retardo importante do fluxo sanguíneo, há maior troca de 
oxigênio e gás carbônico entre os tecidos e as hemácias, aumentando a 
concentração de hemoglobina reduzida e tornando a pele azul arroxeada por 
meio da inspeção da cor da pele. 

Crepitação Ruídos pulmonares adventícios auscultados no final da inspiração. Tem alta 
frequência e são causados por presença de líquido nos alvéolos e 
bronquíolos terminais. São evidenciados inicialmente nas bases, podendo 
progredir para as outras áreas pulmonares.  

Dispneia paroxística noturna  Definida como situação na qual o indivíduo tem seu sono interrompido por 
uma sensação de falta de ar, levando-o a sentar-se no leito. Este dado é 
obtido através da entrevista com o paciente.  

Ortopneia  Definida como dificuldade para respirar em posição supina, comum em 
pacientes portadores de distúrbios cardiovasculares.  

Ansiedade  É o sentimento incômodo de desconforto ou temor, seguido por resposta 
autonômica (a fonte é frequentemente não específica ou desconhecida para 
o indivíduo). Pode ser identificada pela entrevista. 

Agitação  È alteração do comportamento com irritabilidade, mau humor, instabilidade 
psicomotora e inquietação, sendo observadas pelo examinador e validadas 
por informações de familiares e do paciente. Para investigação desse 
achado, deve-se avaliar o estado atual do paciente, buscando informações  
acerca de sua história recente.  
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2.3 VALIDAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DO DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM 

 
O termo validar, dentre outras definições, significa legitimar. Para Melo (2004), no 

contexto da validação do diagnóstico de enfermagem, trata-se de tornar legítima uma 

determinada situação clínica extensivo a todos os profissionais de enfermagem.   

Segundo Fehring (1987) os estudos de validação de diagnósticos devem ser guiados 

por métodos precisos e devem dispor de instrumentos que permitam julgar a acurácia dos 

diagnósticos identificados pelo enfermeiro, permitindo assim o seu refinamento e 

aplicabilidade na prática clínica. 

Dentre as dificuldades encontradas nos estudos de validação diagnóstica, estão aquelas 

relacionadas à utilização de instrumentos válidos e confiáveis para coleta de dados, assim 

como o número adequado de peritos para investigação dos diagnósticos de enfermagem.  

Os primeiros estudos de validação de diagnósticos de enfermagem apresentavam 

características metodológicas mais subjetivas e descritivas. Com isso, dificuldades 

metodológicas foram encontradas na replicação desses estudos em outros países.  

Alguns modelos de validação de diagnósticos de enfermagem foram sendo construídos 

e referenciados pelos especialistas, dentre estes, destacam-se: Modelo de Avant; Modelo de 

Gordon e Sweeney, subsidiado pelo método retrospectivo, clínico e de validação de 

diagnóstico diferencial; Modelo de Hoskins composto por análise de conceito; validação por 

especialistas e validação clínica; Modelo de Fehring, no qual se observa a validação de 

conteúdo diagnóstico; validação clínica de diagnóstico, correlação etiológica e validação de 

definição diagnóstica. 

No Brasil, os estudos de validação de diagnósticos de enfermagem são relativamente 

recentes com predomínio do Modelo de Fehring e tem como o componente do diagnóstico 

mais estudado a característica definidora (ROSSI, 2008). 

Para tornar mais sustentável a pesquisa de validade do diagnóstico, deve-se almejar, 

sempre que possível, a realização de testes padronizados que sirva de base para a avaliação da 

exatidão do julgamento diagnóstico, o dito “padrão-ouro”. No contexto do diagnóstico de 

débito cardíaco diminuído o padrão-ouro representaria o valor do débito cardíaco mensurado 

por equipamento apropriado (invasivo ou não invasivo). 

Num outro estudo sobre validação do débito cardíaco diminuído com pacientes em pós-

cirurgia cardíaca foi evidenciado que as CD que apresentaram frequência estatisticamente 

superior nos pacientes com índice cardíaco diminuído, quando comparados a pacientes com 
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índice cardíaco não diminuído foram: pulso periférico filiforme (p=0,001) e diminuição da 

perfusão periférica (p=0,002). (MIRANDA; CASTRO; PAZIN, 2003).  
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3 – METODOLOGIA  

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Estudo transversal e de caráter descritivo. Entende-se por estudo transversal aqueles 

que revelam a situação de saúde de uma população ou comunidade com base na avaliação  

individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo, evidenciando as suas 

características e correlações em um determinado momento (ROUQUAYROL, 2003).  

O estudo transversal aplica amostragem naturalística, e é adequado a estudos de 

acurácia de Fase II e III. O presente estudo pode ser considerado um estudo de Fase III que 

são aqueles que apresentam questionamentos, como por exemplo: “Entre pacientes nos quais 

é clinicamente razoável suspeitar do diagnóstico de enfermagem, podem as características de 

acurácia de um indicar clínico distinguirem aqueles com ou sem o diagnóstico de 

enfermagem?” (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012, p. 137). 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população-alvo do estudo constituiu-se de pacientes adultos com IC em avaliação 

para o transplante cardíaco e que foram considerados candidatos ao transplante. A amostra foi 

composta por 17 pacientes adultos internados na Unidade de IC e Transplante Cardíaco de um 

hospital terciário da cidade do Rio de Janeiro, de maio de 2013 a maio de 2014. A amostra 

considerou todos os casos elegíveis à condição de população-alvo que foram atendidos na 

mencionada instituição durante o período de coleta de dados de um ano. 

A amostragem foi naturalística ao incluir todos os sujeitos que seriam avaliados para a 

presença do indicador clínico e do diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Foram incluídos pacientes que preencherem os critérios de inclusão descritos a seguir. 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo 17 pacientes maiores de 18 anos, portadores de IC 

avançada, classes funcionais III ou IV (NYHA), com tratamento clínico e otimização 

farmacológica e não farmacológica máxima, submetida ao cateterismo cardíaco direito (CCD) 

com a utilização de cateter de artéria pulmonar – Swan Ganz, direcionado por fluxo e com 

mensuração de débito cardíaco contínuo pelo Monitor Vigillance®.  
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Na instituição, o CCD é um exame para avaliação do perfil hemodinâmico pré-

transplante cardíaco. Este procedimento é realizado na Unidade de Insuficiência cardíaca e 

transplante cardíaco por um único profissional médico e por enfermeiro quando os pacientes 

são considerados candidatos ao transplante.  

3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Foram excluídos deste estudo todos os pacientes com descompensação clínica, sem 

indicação para transplante cardíaco e em uso de medicação inotrópica. 

3.5 COLETA DOS DADOS 

  Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido o paciente foi 

avaliado por duas enfermeiras peritas em momentos diferentes, para julgamento clínico da 

presença das características definidoras (CD) do débito cardíaco diminuído e decisão sobre a 

existência ou não do diagnóstico de enfermagem de débito cardíaco diminuído. Para a 

avaliação das CDs foram utilizados os recursos não invasivos de natureza semiotécnica e 

semiológica. 

 Como previamente elucidado os dados invasivos foram obtidos durante a realização 

do cateterismo cardíaco direito com o cateter de artéria pulmonar- Swan Ganz, após a 

avaliação dos peritos deste estudo.  

 Para coleta dos dados foram desenvolvidos dois instrumentos (Apêndice A e 

Apêndice B) que contêm informações sociodemográficas e clínicas de pacientes submetidos 

ao estudo hemodinâmico e as características definidoras para o diagnóstico de débito cardíaco 

diminuído. 

3.6 MÉTODO DE VALIDAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 O primeiro momento consistiu na abordagem clínica direta do paciente por dois 

enfermeiros especialistas em IC e com conhecimento sólido no processo de enfermagem. 

Ambos fizeram o julgamento clínico, em momentos diferentes, quanto à presença ou ausência 

das características definidoras do débito cardíaco diminuído e à decisão diagnóstica da 

presença ou não do débito cardíaco diminuído. O tempo entre as duas avaliações das 

enfermeiras foi de no máximo 60 minutos.  
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 Quatro enfermeiras foram convidadas a participar do estudo na qualidade de peritas. 

Para a escolha dessas peritas, utilizaram-se os critérios sugeridos por Fehring adaptados por 

Barth (2008), com a finalidade de incluir enfermeiras com prática assistencial consistente, 

experiência clínica na área de interesse para diagnóstico em estudo e sistematização da 

assistência. 

Quadro 2  Critérios de Fehring adaptados para escolha dos peritos  

Critérios  Pontuação P1 P2 P3 P4 

Doutorado em ciências cardiovasculares 4 4 4 - - 
Mestrado em ciências cardiovasculares  2 2 2 - - 
Título de especialista em enfermagem 
cardiovascular  

2 2 2 2 2 

Artigo publicado sobre insuficiência cardíaca  em 
revista científica 

2 2 2 2 - 

Artigo publicado sobre SAE ou diagnóstico de 
enfermagem em revista científica 

2 2 - 2 - 

Prática clinica atual mínima de cinco anos na área 
relevante para diagnóstico de interesse 

3 2 2 2 2 

Prática clínica atual mínima de cinco anos em 
linguagem do diagnóstico de interesse 

3 2 2 2 2 

Experiência de ensino de graduação e pós – 
graduação na área de semiologia cardiovascular  

2 2  - 2 

Legenda:P1- Perito 1/ P2 – Perito 2/ P3 – Perito 3/ P4 – Perito 4 

 

As enfermeiras convidadas a participar do estudo obtiveram entre 8 e 18 pontos dos 

critérios citados no quadro 2.  

Após o envio do convite e resposta positiva dos peritos para participarem do estudo, 

foi realizado o treinamento com o objetivo de apresentar o estudo e método de avaliação do 

diagnóstico de DCD.  

Foi verificada a acurácia das quatro enfermeiras em relação a capacidade de relacionar 

o diagnóstico de enfermagem de DCD ao índice cardíaco. Duas enfermeiras alcançaram 100% 

de acurácia, uma 80% de acurácia e outra 28,5% de acurácia. Considerando o tamanho 

amostral reduzido, todos os julgamentos forma mantidos para análise dos dados.  

As características definidoras apontadas pela NANDA International como do elenco 

possível de verificação no débito cardíaco diminuído relacionado a método invasivo são: 

débito cardíaco diminuído, índice cardíaco diminuído, resistência vascular pulmonar e 

sistêmica aumentada e diminuídas, pressão venosa central e pressão de capilar pulmonar 

aumentada e diminuída. Por meio não invasivo: bradicardia, taquicardia, palpitação, distensão 

de veia jugular, edema, fadiga, estertores/crepitações, dispneia, mudança na coloração da pele, 
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pele fria e pegajosa, pulsos periféricos diminuídos, reperfusão capilar periférica prolongada, 

ortopneia, tosse, dispneia paroxística noturna, oligúria, agitação e ansiedade e sons B3 e B4.  

Para uniformização dos conceitos foram utilizadas pelas peritas as definições 

apresentadas no quadro 1 no capítulo anterior.  

No delineamento do estudo a presença das características definidoras foram 

consideradas como indicador de teste (ou julgamento) para a existência do diagnóstico e para 

a estimação do índice cardíaco como o “padrão-ouro” (desfecho).  

A característica definidora oligúria, que é caracterizada como volume de diurese 

inferior a 400 ml/24h ou menos de 20 ml/h, não foi avaliada neste estudo, uma vez que para 

realização do cateterismo cardíaco direito é necessário aproximadamente 8h de jejum de 

líquidos e alimentos sólidos, podendo impactar no volume real de diurese mensurada no 

período em avaliação.  

No presente estudo o débito cardíaco diminuído (desfecho) foi expresso na 

mensuração do Índice Cardíaco (IC) ≤ 2,5 l/min/m2. A seleção do índice cardíaco (l/min/m2) 

como indicativo de débito cardíaco diminuído – e não a medida nominal do débito (l/m) – 

baseou-se em uma justificativa clínica. O débito cardíaco aumenta de forma proporcional a 

área de superfície corporal dos indivíduos exigindo a correção dessa medida pela superfície 

corporal. O índice cardíaco, expresso pelo débito cardíaco por metro quadrado da área de 

superfície corporal (Débito cardíaco dividido pela superfície corpórea) é considerado o 

indicador mais importante da função do sistema cardiovascular. 

Para o processamento e análise dos dados, foi utilizado o Statistical Package for Social 

Sciences (Versão 13.0) e o GrapPad Instat (Versão 3.10). 

Para significância da ocorrência das características foi adotado o intervalo de 

confiança de 95% e o teste Qui-quadrado para indicar significância estatística entre a presença 

da CD e o valor do débito cardíaco, sendo considerado estatisticamente significativo o valor 

de p<0,05. 

A média do número de características definidoras entre os grupos com índice cardíaco 

baixo e índice normal foram avaliadas e a comparação da diferença entre médias foi 

estabelecida pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. Também, foi realizada a 

comparação entre as médias de ocorrência de CD quando o julgamento do diagnóstico de 

enfermagem apontou para a presença (SIM), ausência (NÃO) e quando não houve 

concordância de julgamento (INCERTO). A significância da diferença entre médias dos três 

grupos foi verificada pelo teste não paramétrico de Kruskal Wallis. 
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As medidas de acurácia das características definidoras foram testadas por meio da 

sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, acurácia e razão de 

chances diagnóstica. 

A validade ou acurácia, segundo Fletcher (2006), é o grau em que os dados medem o 

que eles deveriam medir. Reportando à correspondência entre o resultado encontrado e o 

estado verdadeiro do fenômeno sendo aferido.   

Sabe-se que o processo de estabelecimento do diagnóstico de modo geral é imperfeito 

e é resultante da probabilidade. Desta forma, a inferência de diagnóstico e tomada de decisão, 

mediante os resultados de testes diagnósticos devem levar em consideração a acurácia dos 

resultados obtidos. 

Entender as relações entre o resultado de um teste diagnóstico e a ocorrência da 

doença (diagnóstico) ultrapassa o raciocínio matemático entre as propriedades do teste 

diagnóstico e as informações que estes produzem nas variadas situações clínicas e, dessa 

forma, passa a reduzir a incerteza diagnóstica.  Na relação entre o resultado do teste e a 

ocorrência da doença há duas possibilidades de o resultado do teste estar correto (verdadeiro – 

positivo e verdadeiro – negativo) e duas possibilidades de o resultado estar incorreto (falso – 

positivo e falso – negativo).  

 Transportaremos para este estudo a relação entre o exame clínico, onde: positivo (o 

grupo de pacientes com débito cardíaco diminuído) e negativo, será o grupo de pacientes 

classificados como “débito cardíaco normal”, conforme classificação após a análise da 

presença ou ausência das características definidoras para este diagnóstico. O teste com Swan 

Ganz (padrão-ouro) será utilizado nesta relação, descrito como Débito cardíaco diminuído 

aquele que possuir Índice cardíaco (IC) menor ou igual a 2,5 l/min/m2 e normal aquele que 

possuir IC maior que 2,5 l/min/m2. O quadro 3 ilustra a ideia reportada acima: 

 

Quadro 3- Validação clínica das características definidoras de débito cardíaco diminuído 

Teste 

(Característica definidora no exame clínico) 

 

Positivo Negativo 

Presente 

IC ≤ 2,5 l/min/m2 

(a) 

Verdadeiro – positivo 

(b) 

Falso - positivo 
Débito 

cardíaco 

diminuído 
Ausente 

IC > 2,5 l/min/m2 

(c) 

Falso - negativo 

(d) 

Verdadeiro – negativo 
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Além da determinação da presença ou não do débito cardíaco diminuído, procurou-se 

determinar a especificidade e a sensibilidade de cada característica definidora uma vez que 

estudou-se uma população com perfil definido e homogêneo no que diz respeito à presença de 

insuficiência cardíaca e estágio avançado da doença. Neste caso, a utilização do padrão – ouro 

contribuiu para validar o diagnóstico clinico obtido através do exame físico pelos peritos.  

Entende-se como sensibilidade a probabilidade de identificar de forma correta a 

presença de um indicador clínico (característica definidora) nos indivíduos com o diagnóstico 

de enfermagem e como especificidade a probabilidade de identificar de forma correta a 

ausência de um indicador clínico (característica definidora) em pacientes sem o diagnóstico 

de enfermagem. Estabelecendo uma relação com o quadro 2, as equações: a/ a +c e  d/b+d, 

representam respectivamente a sensibilidade e especificidade. O valor preditivo positivo 

representa a probabilidade de se ter o diagnóstico de enfermagem em pacientes com a 

característica definidora. O valor preditivo negativo indica a probabilidade de não existir o 

diagnóstico em pacientes sem a característica definidora (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012, 

p. 138) 

A acurácia (eficiência) representa a medida geral que expressa a capacidade de um 

indicador clínico classificar de forma correta indivíduos com ou sem a condição-alvo (DCD). 

A razão de chances diagnóstica representa uma medida indicativa da chance aumentada de um 

indivíduo em ser diagnosticado quando um dado indicador (característica definidora) está 

presente (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012, p. 138). 

O estudo foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia/MS, atendendo a resolução 466/12 do CNS e aprovado com CAAE 

23114913.6.0000.5272.  
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4. RESULTADOS 

 
 Neste estudo no período de coleta de dados compreendido de maio de 2013 a maio de 

2014, 134 pacientes foram admitidos no serviço de insuficiência cardíaca e transplante. Desta 

população, 82 (61%) tiveram insuficiência cardíaca como diagnóstico médico principal e após 

avaliação clinica, 19 (23%) foram considerados elegíveis para o transplante. Dos 19 pacientes, 

17 preencheram os critérios de inclusão do estudo e 02 foram excluídos por estarem em uso 

de inotrópico, como mostra o fluxograma de inclusão abaixo: 

Figura 1: Fluxograma de inclusão de pacientes no estudo. 
 

 

 

No que concerne à caracterização dos participantes da pesquisa, a escolha foi a de 

categorizá-los em dois grupos: o grupo com índice cardíaco normal e o grupo com índice 

cardíaco diminuído. O que possibilitou a comparação entre grupos e verificação da 

significância entre variáveis de ambos os grupos. 

Dos 17 pacientes, 14 (82,3%) apresentaram um baixo índice cardíaco (IC ≤ 2,5 

l/min/m2) quando avaliados hemodinamicamente através do cateter de artéria pulmonar, na 

coleta de dados da pesquisa. 

Organizados em dois grupos conforme o índice cardíaco, os participantes da pesquisa 

tiveram suas características clínicas e demográficas distribuídas e dispostas na tabela 1. 

Pacientes admitidos no 
serviço                                 
n = 134 

Pacientes com 
diagnóstico de IC                                    

n = 82  

Pacientes com outras 
comorbidades                              

n = 48 

Pacientes elegíveis a 
transplante                           

n = 19 

Pacientes não elegíveis 
(tratamento clínico)             

n = 63 

Pacientes incluídos no 
estudo                                    
n = 17 

Pacientes excluídos do 
estudo                                    
n = 02 
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Tabela 1 Características socioclínicas dos pacientes por índice cardíaco. Nov (2013) – Jan 

(2014). 

Características dos 
participantes 

Baixo IC (≤ 2,5 
l/min/m2) 

IC Normal (> 2,5 
l/min/m2) 

Total Valor de p 

 N % N % n %  

Sexo        

Masculino 11 91,7 1 8,3 12 70,6 0,191 

Feminino 3 60 2 40 5 29,4  

Etnia        

Branco 9 90 1 10 10 58,8 0,442 

Pardo 4 66,7 2 33 6 35,3  

Negro 1 100 0 - 1 5,9  

Cardiomiopatia        

Isquêmica 5 83,3 1 16,7 6 35,3 0,354 

Idiopática 5 83,3 1 16,7 6 35,3  

Chagásica 0 - 1 100 1 5,9  

Miocardite 2 100 0 - 2 11,8  

Hipertrófica 1 100 0 - 1 5,9  

Pós-Quimioterapia 1 100 0 - 1 5,9  

Classe funcional        

III 13 81,3 3 18,8 16 94,1 0,633 

IV 1 100 - - 1 5,9  

Comorbidades        

HAS 3 100 0 - 3 17,6 0,377 

DAC 4 100 0 - 4 23,5 0,290 

DM 1 100 0 - 1 5,9 0,824 

Medicação em uso        

Diurético 13 81,3 3 18,8 16 94,1 0,633 

Betabloqueador 11 78,6 3 2,4 14 82,4 0,377 

Anticoagulante 4 66,7 2 33,3 6 35,3 0,210 

Antiagregante 
plaquetario 

6 100 - - 6 35,3 0,159 

Antiarrítmico 7 87,5 1 12,5 8 47,1 0,600 

Hipoglicemiante 4 100 - - 4 23,5 0,290 

Estatina 5 83,3 1 16,7 6 35,3 0,938 

Sildenafil 7 87,5 1 12,5 8 47,1 0,600 

IECA 4 80 1 20 5 29,4 0,810 

BRA 5 83,3 1 16,7 6 35,3 0,938 

Total  14 82,3% 3 17,6% 17 17,7%  

 

 

 

Na população avaliada, com média de idade de 42 anos (DP ±12,66), 70,6% dos 

pacientes eram do sexo masculino, sendo a maioria branca (58,8%). Para essas categorias de 
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características não houve significância estatística que apontasse associação entre as 

características e o índice cardíaco. 

Dentre as cardiomiopatias mais prevalentes, destacam-se as de etiologia isquêmica e 

idiopática, igualmente distribuídas com 35,3%. As doenças crônicas como doença arterial 

coronariana e hipertensão arterial estiveram presentes em 23,5% e 17,6%, respectivamente, 

entre os pacientes avaliados. Não foi verificada qualquer significância estatística de 

associação entre as características de ambos os grupos. 

A classe funcional III esteve presente em 94,1% dos casos avaliados. As classes de 

medicamentos mais utilizadas pelos pacientes para tratamento dos sintomas da IC foram 

diuréticos (94,1%), betabloqueadores (82,4%), antiarrítmicos e Sildenafil (47,1%). Também 

não foram verificadas significâncias nos valores que indicasse associação. 

Com relação às características definidoras para o diagnóstico do débito cardíaco 

diminuído destacam-se a alta prevalência daquelas relacionadas à categoria précarga e 

contratilidade alterada.  

 Do mesmo modo que foi investigada a presença de associação significante entre as 

características dos participantes e o valor do índice cardíaco, foi investigada a associação 

entre o IC e as características definidoras (CD) do diagnóstico de enfermagem de Débito 

Cardíaco Diminuído. 

Na tabela 2, as características definidoras foram distribuídas em termos de suas 

frequências observadas e foram relacionadas à mensuração de um baixo índice cardíaco ≤ 2,5 

l/min/m2 e ao IC normal. Para todas as características não foi identificada significância 

estatística entre os grupos que associasse dada CD à presença do índice cardíaco como 

indicado no valor de p no teste exato de Fisher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2 - Características definidoras identificadas pelos peritos, em função do índice 

cardíaco. Nov (2013) – Jan (2014   
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Apesar da ausência de uma característica definidora que pudesse mostrar isoladamente 

associação com o índice cardíaco, uma destacada maioria foi observada no grupo que 

apresentou baixo IC. No grupo com IC ≤ 2,5 l/min/m2 foram identificadas 42 características 

definidoras nos 17 participantes, ao passo que no grupo do IC normal foram identificadas 

apenas 05 características definidoras. 

A média do número de características definidoras entre os grupos também diferiu. 

((No grupo com baixo IC a média foi de 3,36 características definidor-paciente) e no grupo 

com IC normal, 1,67 características definidor-paciente). 

Baixo IC (≤ 2,5 
l/min/m2) 

IC Normal (> 
2,5 l/min/m2) Total 

Características definidoras 
n % n % n % 

Valor de p 

1. Frequência/ritmo cardíaco 
alterado 

       

Alteração no ECG 6 85,7 1 14,3 7 41,2 0,761 

Bradicardia 2 100 - - 2 11,8 0,486 

Taquicardia 1 100 - - 1 5,9 0,633 

Palpitações - - - - - - - 

2. Pré-carga        

Distensão de veia jugular 7 100 - - 7 41,2 0,110 

Edema 2 100 - - 2 11,8 0,486 

Fadiga 3 100 - - 3 17,6 0,377 

Murmúrios 2 100 - - 2 11,7 0,486 

3. Pós-carga alterada        

Dispnéia - - - - - - - 

Mudança na cor da pele 3 100 - - 3 17,6 0,377 

Pele fria e pegajosa - - - - - - - 

Pulsos periféricos diminuídos 2 66,7 1 33,3 3 17,6 0,432 

Reperfusão capilar periférica 
prolongada 

2 100 - - 2 11,8  

4. Contratilidade alterada        

Crepitações 3 100 - - 3 17,6 0,571 

Dispnéia paroxística noturna 1 100 - - 1 5,9 0,784 

Ortopneia  1 50 1 50 2 11,8 0,414 

Sons B3 5 71,4 2 28,6 7 41,2 0,590 

Sons B4 - - - - - - - 

Tosse 2 66,6 1 33,4 3 11,8 0,414 

TOTAL 42 87,2 6 12,7    
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Gráfico 1 - Ocorrência de características definidoras nos grupos com IC baixo e normal. 

 

Figura 2 - Ocorrência de características definidoras nos grupos com IC baixo e IC normal
Mean and Standard Deviation

Column
A B

5

4

3

2

1

0

IC – Índice cardíaco  A – índice cardíaco baixo      B – índice cardíaco normal 

 

No teste Mann-Whitney, comparando-se as médias de características definidoras de 

ambos os grupos não se obteve significância estatística nas diferenças dos grupos.  

Em relação às medidas de acurácia das características definidoras foram calculados   

os valores da sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo e valor predito positivo. 

Neste caso, utilizaram-se os casos (pacientes) em que os peritos concordaram com a presença 

ou ausência do diagnóstico de débito cardíaco diminuído. Dos 17 casos, a concordância se 

deu em 12 casos (70,6% de concordância). 

 A média do número de características definidoras foi mais elevada nas situações em 

que os enfermeiros concordaram com a existência do débito cardíaco diminuído, 

independente da aferição do índice cardíaco. Nos 12 casos de concordância no grupo dos 

casos considerados como de débito cardíaco diminuído, a média de características definidor-

paciente verificadas foi de 4, 50, ao passo que no grupo considerado sem o diagnóstico, foi de 

0,75 definidor-paciente. Nos cinco casos em que houve ausência de concordância entre os 

peritos (incerteza) a média foi de 2,6 características definidor/paciente. 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Ocorrência de características definidoras na presença, ausência e discordância do DCD.  
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Legenda: A – concordância entre os peritos da presença do DCD; B – concordância entre peritos da ausência do DCD;C – 
Discordância entre os  peritos (incerteza) da presença do DCD. 
 

             As diferenças entre as médias de características definidoras foram testadas nas três 

situações em que o julgamento diagnóstico foi realizado: na concordância de existência do 

diagnóstico de enfermagem (SIM), na concordância de ausência do diagnóstico de 

enfermagem (NÃO) e quando os peritos discordaram acerca da existência ou não do DCD. A 

tabela indica os resultados obtidos por meio do teste de Kruskal Wallis para comparar as 

médias. 

 

Tabela 3 - Comparação entre as situações em que existia a concordância e a não concordância e as 

médias obtidas para as características definidoras. Nov (2013) – Jan (2014) 

Comparação Rank das diferenças entre médias Valor p 

SIM vs. NÃO 9.875 P<0.01** 

SIM vs. INCERTO 3.575 P>0.05 

NÃO vs. INCERTO -6.300 P>0.05 

** Diferença significativa 

 
Como verificado na tabela apenas na comparação entre as situações em que existia a 

concordância e a não concordância, as médias obtidas para as características definidoras 

puderam ser consideradas significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Indicadores de teste diagnóstico e acurácia das características definidoras identificadas para 
definição do DE pelos peritos. Nov (2013) – Jan (2014).  
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* NC (não calculado) em função de ter células de valor zero na tabela de contingência. 

SE – sensibilidade, ES – especificidade, VPP – valor preditivo positivo, VPN – valor preditivo negativo, EF – 
eficiência (acurácia), RCD – Razão de chances diagnóstica, ROC – valor da curva ROC 
 

 

Distensão de veia jugular e alteração no ECG foram às únicas características 

definidoras que alcançaram valores de eficiência satisfatórios indicando valor de acurácia para 

o diagnóstico de debito cardíaco diminuído na amostra. 

 Os valores de curva ROC hierarquizam o valor dos principais indicadores clínicos na 

seguinte ordem: distensão de veia jugular, alteração do ECG, bradicardia, mudança na cor da 

pele e crepitações. Na amostra, o valor de ROC menor do que 0,50 dos sons B3 indicou 

nenhum valor para o indicador como medida de teste-diagnóstico. 

 Ao comparar o valor preditivo positivo e negativo entre as características definidoras, 

observou-se distribuição desigual entre as categorias.  

Indicadores de teste diagnóstico e acurácia 

SE ES VPP VPN EF RCD ROC 

1. Frequência/ritmo cardíaco 
alterado 

      

50 100 100 50 66,6 NC Alteração no ECG 

Bradicardia 37,5 100 100 33,3 58,3 NC 

0,75 

0,68 

Taquicardia 12,5 100 100 36,6 41,6 NC 0,56 

Palpitações - - - - - - - 

2. Pré-carga       

Distensão de veia jugular 75 75 85,7 60,0 75,0 9,0 0,75 

Edema 25 100 100 40 50,0 NC 0,62 

Fadiga 12,5 100 100 36,6 41,6 NC 

Murmúrios 25 100 100 40 50,0 NC 

0,56 

0,62 

3. Pós-carga alterada      

Dispneia - - - - - 

- 

- 

Mudança na cor da pele 37,5 100 100 33,3 58,3 NC 

Pele fria e pegajosa - - - - - - 

0,68 

- 

Pulsos periféricos diminuídos 25 100 100 40 50,0 NC 0,62 

Reperfusão capilar periférica 
prolongada 

25 100 100 40 50,0 NC 0,62 

4. Contratilidade alterada       

Crepitações 37,5 100 100 33,3 58,3 NC 0,68 

Dispneia paroxística noturna - - - - - - - 

Ortopneia  12,5 100 100 36,6 41,6 NC 0,56 

Sons B3 37,5 50 62 33,3 41,6 0,60 0,44 

- - - - - - - Sons B4 

Tosse 25 100 100 40 50,0 NC 0,62 
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  Explorando a capacidade do desenho do estudo de correlacionar as características 

definidoras com os índices cardíacos, foram selecionadas para teste de acurácia todas as 

características definidoras que alcançaram mais de 50% de eficiência como critério para o 

diagnóstico de enfermagem. A tabela 5 apresenta os resultados alcançados. 

 
Tabela 5 – Indicadores de teste diagnóstico e acurácia das características definidoras para predizer 
baixo índice cardíaco nos 17 pacientes. Nov (2013) – Jan (2014). 

Indicadores de teste diagnóstico e acurácia 
Caract. definidoras 

SE ES VPP VPN EF RCD ROC 

1. Frequência/ritmo cardíaco 
alterado 

       

Alteração no ECG 50 66,7 87,5 22,2 52,9  2,0 0,58 

Bradicardia 28,5 100 100 23,1 41,2 NC 0,64 

2. Pré-carga        

Distensão de veia jugular 50 100 100 30,0 58,8 NC 0,75 

3. Pós-carga alterada        

Mudança na cor da pele 21,4 100 100 21,4 35,3 NC 0,61 

4. Contratilidade alterada        

Crepitações 21,4 100 100 21,4 35,3 NC 0,61 
* NC (não calculado) em função de ter células de valor zero na tabela de contingência. 
SE – sensibilidade, ES – especificidade, VPP – valor preditivo positivo, VPN – valor preditivo negativo, EF – 
eficiência (acurácia), RCD – Razão de chances diagnóstica, ROC – valor da curva ROC 
 

Apenas a distensão de veia jugular e alteração no ECG alcançaram nível de eficiência 

maior do que 50% - um ponto mínimo de corte para considerar a característica como eficiente 

na predição do baixo índice cardíaco. Todos os valores para a curva ROC superaram 0,50. 

Os valores de curva ROC hierarquizam o valor dos principais indicadores clínicos para 

teste-diagnóstico de baixo índice cardíaco na seguinte ordem: distensão de veia jugular, 

bradicardia, mudança na cor da pele, crepitações e alteração no ECG. 

Tomando o índice cardíaco como critério de precisão diagnóstica, a acurácia geral dos 

peritos foi de 83%, ou seja, em 10 dos 12 casos em que houve concordância, o diagnóstico de 

débito cardíaco diminuído coincidiu com o baixo valor de índice cardíaco evidenciado pelo 

cateter de artéria pulmonar.  

 No grupo de medições no qual se verificou o baixo IC (grupo com mais de duas 

características identificadas) os peritos não cometeram erros de julgamento, representando 08 

verdadeiros positivos e nenhum falso positivo. No grupo de medições em que o IC esteve 

normal, dois verdadeiros negativos foram identificados (pacientes com zero e 01 (uma) 

característica definidora) e dois falsos negativos (ambos pacientes com uma única 

característica definidora). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

  

A insuficiência cardíaca é considerada um dos problemas epidêmicos em progressão no 

Brasil, soma cerca de dois milhões de pacientes com IC, sendo diagnosticados 240 mil casos a 

cada ano (NOGUEIRA et al, 2010). 

 Dados divulgados pela American Heart Association (2013) reportam incidência 

crescente da IC, na população americana, com aproximadamente 20 casos em 1000 

indivíduos com 65 – 69 anos e 80 casos a cada 1000 indivíduos com idade superior a 85 anos.  

Autores como Nogueira e colaboradores (2010) e Rassi e colaboradores (2005) 

encontraram maior prevalência da IC em homens, dado similar a este estudo. Ainda há poucos 

estudos nacionais sobre epidemiologia da IC, o que dificulta a realização de uma construção 

do perfil desses pacientes.  

Com relação à média de idade da população estudada, encontramos resultado similar 

(média de 42 anos) ao estudo realizado anteriormente no mesmo serviço, 47 anos (MATOS et 

al, 2012). Ressalta-se que não se trata da idade em que a doença se instalou, e sim da idade do 

paciente no momento em que este foi incluído no estudo, sugerindo que estes pacientes 

podem ter contraído a doença quando ainda jovens. Este achado não corrobora com estudos 

nacionais e internacionais que têm como amostra a população com IC sem recorte de idade. 

Assim como neste estudo, a cardiomiopatia isquêmica é a etiologia com maior 

percentual entre os pacientes com IC como descrevem Nogueira e colaboradores (2010) e 

Matos e colaboradores (2012).  

A presença de doenças como hipertensão arterial e coronariopatia, encontrados em 

maior percentual entre os pacientes estudados estão entre os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento da IC, e segundo a AHA (2013), estratégias para o controles desses fatores 

de risco devem ser alvos das políticas de prevenção da IC. 

Os pacientes incluídos neste estudo, candidatos ao transplante cardíaco foram 

classificados em estágio D da IC, ou seja, eram refratários ao tratamento clinico, e em sua 

maioria deveriam receber optimização terapêutica. O que justificou os percentuais elevados 

do uso de betabloqueadores, diuréticos, inibidores da enzima de conversão da angiotensina e 

bloqueadores dos receptores da angiotensina. O uso de Sildenafil é frequente, uma vez que o 

serviço dispõe de protocolo de tratamento de hipertensão pulmonar secundaria a doença 

cardiovascular.  
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5.2 PREVALÊNCIAS DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

  

A presença de inadequada quantidade de sangue, bombeada pelo coração resulta em 

repercussões hemodinâmicas, pela incapacidade de atender a demanda metabólica. O débito 

cardíaco diminuído, como diagnóstico de enfermagem, pode ser evidenciado pela presença de 

características definidoras, que traduzem tais repercussões.  

Por se tratar de um diagnóstico de enfermagem, o débito cardíaco diminuído tem 

origem relacionada à oferta e demanda de fluxo sanguíneo e parâmetros clínicos e invasivos 

são recomendados para efetuação do diagnóstico. Neste caso, incluem-se os achados do 

exame clinico e dados coletados pelo cateter de artéria pulmonar. 

Desde sua introdução em 1975 pela National Conference Group on the Classification 

of Nursing Diagnoses pela NANDA, o diagnóstico de débito cardíaco diminuído sofreu duas 

revisões em 1996 e 2000. Entretanto, ainda há controvérsias sobre a exequibilidade da 

realização deste diagnóstico, no que diz respeito à natureza médica ou de enfermagem, como 

descreve Brandão e colaboradores (2011).  

Nos primeiros estudos de validação de diagnóstico, conduzidos por Dougherty (1980) 

e Dalton (1985), o diagnóstico esteve mais presente em pacientes com infarto agudo do 

miocárdio e doença coronariana e mais de 180 características definidoras estiveram 

relacionadas com a presença do  diagnóstico de débito cardíaco diminuído.  

A necessidade de refinamento das características definidoras tem sido sugerida por 

estudiosos do diagnóstico de débito cardíaco diminuído e os estudos de validação são os mais 

recomendados para evidenciar a adequação deste diagnóstico e suas características 

definidoras como descrevem Martins e colaboradores (2010) e Brandão (2011). 

 O perfil de pacientes avaliados faz uso de terapia medicamentosa optimizada para 

pacientes em estágio avançado da insuficiência cardíaca. O acompanhamento ambulatorial 

desses pacientes, com equipe multidisciplinar, para controle do peso, restrição hídrica e 

orientação do uso dos medicamentos pode minimizar a exacerbação dos sintomas, como por 

exemplo, dispneia e pele fria e pegajosa, mais presentes na descompensação clínica e que não 

estiveram presentes na avaliação dos peritos.  

Corroborando o dado anterior, em estudo conduzido com 29 pacientes com 

insuficiência cardíaca descompensada, características consideradas maiores (R≥ 0,80) pelo 

modelo de Fehring (R), como fadiga, dispneia, edema, ortopnéia, dispneia paroxística noturna 
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e pressão venosa central aumentada foram validadas para o diagnóstico de débito cardíaco 

diminuído (MARTINS, 2010).  

Em condições semelhantes à deste estudo, Matos e colaboradores (2012) descreve a 

ocorrência de características como bradicardia (75%) e taquicardia (100%) entre pacientes 

com índice IC ≤ 2,5 l/min/m2. Destaca-se que os referidos pacientes faziam uso de drogas 

betabloqueadoras e dispositivo de estimulação cardíaca o que pode trazer grau de 

confundimento na relação causa – efeito do baixo índice cardíaco.  

Como outras características do referido estudo, edema (66,7%) e pressão venosa 

central aumentada e diminuída (66,7%) também foram mais frequentes em pacientes com IC 

≤ 2,5 l/min/m2. Estes dados corroboram os encontrados no presente estudo, em que todos os 

pacientes que apresentaram distensão de veia jugular, edema, fadiga e murmúrios, na 

avaliação clínica dos peritos, tinham índice cardíaco ≤ 2,5 l/min/m2.  

A fadiga como característica definidora é mensurada  por meio da estratificação dos 

pacientes em classes funcionais, conforme descrito pela New York Heart Association 

(NYHA): classe funcional I, II, III e IV. Considerando que os pacientes em classe funcional 

III e IV estão entre aqueles que possuem mais limitações das atividades da vida diária, 

decorrente da presença da fadiga, como descrito por Falk e colaboradores (2007).  

Características como pele fria e pegajosa e mudança na coloração da pele estão 

associadas à presença a falência cardíaca (STEVENSON; PERLOFF, 1989), entretanto, 

podem surgir em momentos diferentes como é o caso dos pacientes avaliados que se 

encontram na fase crônica da doença com maior prevalência da mudança da coloração da pele 

demonstrando alta especificidade, mas pouca sensibilidade.  

Os indicadores acima refletem o comportamento das características definidoras, 

relacionadas à pré-carga, que estiveram evidentes no exame clinico, mesmo em pacientes 

clinicamente compensados, corroborando o parâmetro relacionado à condição invasiva.  

Características definidoras como pele fria e pegajosa são classicamente frequentes em 

pacientes com insuficiência cardíaca descompensada e estão relacionados com a inadequada 

perfusão tecidual. Na população deste estudo, estas características não foram encontradas, 

mesmo em pacientes com IC ≤ 2,5 l/min/m2.  

A presença da terceira bulha foi fortemente relacionada à presença de baixo índice 

cardíaco, por Matos e colaboradores (2012) em estudo semelhante a este, e embora tenha sido 

prevalente (71%) neste estudo, não obteve alta sensibilidade e especificidade. Com relação 

aos achados de Martins e colaboradores (2010), relacionados ao estudo de pacientes com 
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insuficiência cardíaca descompensada, a terceira bulha não foi considerada como 

característica maior pelos peritos. 

As características definidoras foram verificadas com mais frequência nas situações em 

que existia o baixo índice cardíaco e quando os peritos consideraram presente o débito 

cardíaco diminuído.   

Na situação em que se avaliou a categorização pelo índice cardíaco as diferenças entre 

médias não foram consideradas estatisticamente significativas, indicando que o maior número 

de evidências não expressa de forma precisa o achado de baixo índice cardíaco. 

Por outro lado, na situação na qual as médias foram comparadas tomando-se por base 

o diagnóstico de enfermagem elaborado, as diferenças não se deram ao acaso. De fato, no 

julgamento diagnóstico o número mais elevado de evidências pesou positivamente para que 

os peritos tivessem maior clareza para diagnosticar, expressarem-se na diferença entre as 

médias do número de características definidoras presentes ao concordarem ou não com a 

existência do diagnóstico. 

 Nas situações em que não houve concordância sobre a existência do diagnóstico, a 

média de 2,6 características por paciente pode ter sido um fator confundidor aumentando a 

incerteza dos peritos. Entende-se que o número de indicadores clínicos (as CDs) seja um 

elemento de importância para o diagnóstico de enfermagem. No estudo, os enfermeiros não 

elaboraram o diagnóstico correto com menos de 02 características definidoras.  

Nas oito situações em que, ao considerar-se o diagnóstico de enfermagem como 

presente e este julgamento coincidiu-se com o baixo IC, a média das características foi de 4,5. 

Nas situações em que a ausência do débito cardíaco diminuído coincidiu com valores normais 

de IC, a média foi de 0,5. Por fim, nas situações em que houve um erro em correlacionar o DE 

com o IC, a média foi de 1,0 CD por paciente. 

Tudo isso reitera a relevância do número de evidências presentes para a maior 

segurança e precisão na elaboração do diagnóstico de enfermagem. Esse resultado tem 

relevância em colaborar para a resposta de uma questão que perpassa à aplicação do 

diagnóstico de enfermagem: Quantos indicadores clínicos seriam suficientes para que o perito 

pudesse se considerar mais confiante para elaborar um diagnóstico de enfermagem de débito 

cardíaco diminuído? 
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5.3 ACURÁCIA E VALOR DE DIAGNÓSTICO DAS CARACTERÍSTICAS 
DEFINIDORAS 

 

Os resultados apontaram dois aspectos importantes para discussão: (a) a excelente 

acurácia geral dos enfermeiros em estimar o diagnóstico em função de confirmação pelo 

índice cardíaco e (b) o comportamento complexo das características definidoras. 

A acurácia geral superior a 80% indica que os enfermeiros peritos incluídos no estudo 

podem ser considerados como instrumental de grande valor na predição de alterações nos 

valores de débito cardíaco. Mesmo que as características não tenham indicado destacado valor 

como teste para sustentar o diagnóstico, o processo de raciocínio clínico dos peritos indicou 

que o processamento dos dados na mente dos profissionais é feito de modo adequado com as 

apropriadas combinações e estimativas. 

Tal argumento reforça a necessidade de não superestimar o valor das evidências 

clínicas em modelos de diagnósticos de enfermagem puramente matemáticos, tampouco 

supervalorizar um único indicador clínico nessa população-alvo. Ainda que se tenha 

demonstrado a importância do maior número de evidências em sustentar um diagnóstico, os 

resultados da curva ROC, especialmente de eficiência apontam um reduzido valor de uma 

característica em isolado, exceto para a de “distensão de jugular” e de “alteração no ECG”. 

São possibilidades de aplicação para ampliar a acurácia na análise em modelos de 

combinação de duas, três ou mais CDs para estimar quais seriam as mais válidas combinações 

de ocorrências das características que dariam mais segurança ao diagnosticador. 

Ainda que os principais critérios tenham apresentado menor valor quando a suspeita 

de DCD foi confirmada pelo IC, entende-se que os achados são de grande valia clínica. 

 Há que se ressaltar que a mensuração do índice cardíaco representa a manifestação de 

um parâmetro objetivo medido diretamente, ao passo que o diagnóstico é uma decisão 

subjetiva que é tomada por critérios de decisão múltiplos e, muitas vezes, presente de forma 

tácita na mente do profissional que diagnostica. 

 O enfermeiro ao diagnosticar o débito cardíaco diminuído, utiliza as características 

propostas pela NANDA-International, porém, as contextualiza para casos reais em que uma 

grande dose de sensibilidade e experiência tem de ser empregada. 

 As medidas de acurácia servem como mais um ferramental para ampliar as 

capacidades de processamento e julgamento do enfermeiro, como pareceu ser no estudo o 

número de características encontradas. 
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  A reunião dos mencionados elementos deve proporcionar um aumento na capacidade 

de acertar os diagnósticos no interesse da qualidade do cuidado de enfermagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a acurácia dos peritos em realizar o diagnóstico de débito cardíaco 

diminuído, entre pacientes com IC foi alta.   

Neste estudo, a presença de 4 (quatro) ou mais características definidoras esteve 

fortemente relacionada à presença do diagnóstico de débito cardíaco diminuído e corroborou 

o valor do baixo índice cardíaco. Este achado nos leva a concluir que, mesmo que o paciente 

apresente baixo índice cardíaco, mecanismos de adaptação promovidos pelo tratamento 

medicamentos e não medicamentoso são fundamentais para que estes pacientes se mantenham 

dentro do padrão da classe funcional III.  

Características como a distensão de veia jugular, alteração do ECG, bradicardia, 

mudança na cor da pele e crepitações se apresentaram como principais indicadores clínicos do 

débito cardíaco diminuído como ilustrado pelos valores de curva ROC.  

Destaca-se que características como distensão de veia jugular e alteração no ECG, 

foram consideradas as únicas características definidoras que alcançaram valores de eficiência 

satisfatórios.  O que sugere o alto valor de acurácia para o diagnóstico de débito cardíaco 

diminuído em amostras como a do presente estudo.  

Por fim, conclui-se que a validação das características definidoras do débito cardíaco 

diminuído em pacientes portadores de insuficiência cardíaca clinicamente compensada é 

relevante e os resultados deste estudo poderão ser utilizados na prática clinica e no cuidado a 

pacientes com este perfil hemodinâmico.  
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APÊNDICES 

APENDICE A  
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Número do Instrumento: ________ 

1.Características Sócio-Demográficas  

Data de Nascimento: ___/___/___ 

Sexo:     

 

Raça/Cor:        

2. Índice de Massa Corporal -  

3. Doença de Base 

Miocardiopatia  ( __dilatada  / ___isquêmica/___chagásica )             Valvulopatia            Coronariopatia 

Diabete Mellitus  ;          Nefropatia;           Hepatopatia;           Hipertensão arterial  

              Hipertensão arterial               Outros__________________________________ 

   

      4. Medicações em uso : 

Diurético;        Beta bloqueador;       Anticoagulante;        Anti-agregante plquetário         Bloqueador  de 

canal de cálcio 

 Anti-arritmico;          Hipoglicemiante oral;        Estatinas ;       Sildenafil;         IECA               Bloqueador 

do receptor de angiotensina                   Dobutamina 

     5. Em uso de :          Marcapasso;         CDI;         Ressincronizador 

     6.Classe Funcional NYHA 

I                  II             III            IV 

     7. Estágio da IC:          A            B                C          D 

    10. Índice Cardíaco:              ≤2.5 L/mim/m
2              

> 2.5 L/min/m
2
 

    11. Parâmetros invasivos.   Data: 

Débito Cardíaco               L/min 

Índice Cardíaco               L/min/m
2
 

SVO2               % 

Resistência Vascular pulmonar              UW 

Pressão de oclusão da artéria pulmonar              mmHg 

Pressão venosa central              mmHg 

 

12. Ecocardiograma. Data: 

M F 

Branco Negro Pardo ND 
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Fração de ejeção  

Índice do trabalho sistólico do VE diminuído (   ) sim       (  )  Não 

Índice do volume sistólico diminuído (   ) sim       (  )  Não 

APÊNDICE B 

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DEFINIDORAS PARA 

DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO 

Nome do paciente:                                                        Prontuário: 

Nome do avaliador: 

Data:                  Horário da avaliação: 

 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS  SIM NÃO 

1. Frequência/ ritmo cardíaco alterado    
Alterações no ECG      
Bradicardia      
Taquicardia      
Palpitações      

2. Pré-carga alterada      
Turgência de veia jugular     
Edema       
Fadiga       

3. Pós –carga alterada      
Dispnéia       
Mudança na cor da pele     
Pele fria e pegajosa      
Pulsos periféricos diminuídos     
Reperfusão capilar periférica prolongada    

4. Contratilidade alterada     
Creptações       
Dispnéia paroxística noturna      
Ortopnéia       
Sons B3       
Sons B4       
Tosse       

5.Comportamentais     

Ansiedade       

Agitação       

 

Débito cardíaco diminuído    (   ) SIM              (  ) NÃO 

 

 
 
 
 
 
 



57 
 

 
 

 
 
 
 
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 
 
Prezado (a) você é convidado a participar da Pesquisa intitulada: Validação Clínica das 
Características Definidoras do Débito Cardíaco Diminuído em Pacientes com 
Insuficiência Cardíaca. Este estudo será desenvolvido no Serviço de Transplante Cardíaco e 
Insuficiência Cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia (INC). Responsável pelo projeto: 
Lígia Neres Matos. Neste estudo o senhor (a) será avaliado clinicamente por duas enfermeiras 
em momentos diferentes para determinação de sinais e sintomas característicos de redução do 
volume de sangue bombeado pelo coração, o que denominamos cientificamente como débito 
cardíaco diminuído. Serão utilizados recursos não invasivos como ausculta, palpação e coleta 
de informações durante o exame físico. A pesquisa tem como objetivo validar a presença de 
algumas características clínicas, utilizadas na linguagem de enfermagem, que predizem a 
existência do baixo volume de sangue bombeado pelo coração em cada minuto. A previsão de 
duração deste estudo é de 24 meses. Os dados serão coletados por enfermeiras, conforme a 
disponibilidade, sendo o seu cuidado prioridade. Estes dados serão tratados de forma anônima 
e confidencial, isto significa que as informações pessoais e os dados coletados são 
estritamente confidenciais, cabendo o acesso apenas aos profissionais envolvidos no estudo. 
Os resultados encontrados a partir dos dados coletados serão apresentados em congressos, 
seminários, jornadas e publicado em revistas científicas, porém a sua identidade ou de seu 
familiar será mantida em sigilo. Esclareço que poderá em qualquer momento do estudo 
retirar-se da pesquisa sem prejuízo algum. A não participação no estudo não afetará o cuidado 
ou qualquer direito do paciente, então, a participação torna-se plenamente voluntária. Neste 
estudo sua colaboração consiste na autorização do preenchimento do instrumento pelas 
enfermeiras. Em qualquer momento você terá acesso aos membros responsáveis pelo estudo 
para esclarecimento de eventuais dúvidas ou informação adicionais acerca dos procedimentos, 
riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição Hospitalar em 
05/08/2014, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e aprovado 
com CAAE 23114913.6.0000.5272.  
Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras para participar deste 
estudo. 
Cabe ressaltar que o trabalho contribuirá para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da 
extensão e da qualidade da assistência de enfermagem. 
 

_____________________________________ 
Lígia Neres Matos 

Contato telefônico: (21) 996265596; e-mail: ligianeresmatos@gmail.com 
   
Declaro que estou ciente do teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo em 
participar do estudo proposto. Li o Termo de Consentimento, entendi e esclareci minhas 
dúvidas. 

 
Rio de Janeiro, _______de___________________ de _____. 

 
_____________________________________ 



58 
 

 
 

Sujeito da pesquisa 
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